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ناگدازماما همانترایز 

باتک تاصخشم 

1357 دیمح - ، ییافلج ، يدمحا  هسانشرس : 

.ییافلج يدمحا  دیمح  فلوم  ناگدازماما / همانترایز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 رئاز ، تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 5/14×5/21س  .ص ؛ 112 يرهاظ :  تاصخشم 

4-39-8132-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

اه همانترایز  ناگدازماما --  عوضوم : 

اهاعد عوضوم : 

�15 ج7 1395  / BP53/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/984 ییوید :  يدنب  هدر 

1 ص :

: هب میدقت 

! َِهلاَسِّرلا ِنِدْعَم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِْتَیب  ِلْهَأ 

! ِمَرَْکلا ِلوُصُأ  ِمَمُءْالا َو  ِهاَداَس  َو 

( َنیِعَمْجَأ ْمِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  )

! ّقح ای 

1 ص :
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: باتک همانسانش 

ناگدازماما همانترایز  ناونع :

ییافلج يدمحا  دیمح  هدنسیون :

یکباب 09122539794 رثوک /  ییارآ : هحفص  ینیچفورح و 

مق نایب /  فارگوتیل :

مق يرقاب /  هناخپاچ :

( دیدج تاحالصا  اب   ) 1385 مود /  پاچ : تبون 

مق هسّدقم  هناتسآ  هب  هتسباو  رئاز -  تاراشتنا  رشان :

10000 ژاریت :

ناموت  300 دلج : ره  هیده 

964  - 8567  - 09  - 3 کباش :

« تسا ظوفحم  فلؤم  يارب  رشن  پاچ و  ّقح  »

( اعد سامتلا  )

2 ص :
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همّدقم

« ار ادگ  نارم  رظن  یهاشداپ ز  رکش  هب  هک  ار  اعد  نیا  دناسر  هک  ناطلس  نامزالم  هب  »

دیاب و میلس  رادنپ  ایر و  یب  يادخان  دهاوخ و  یم  قشع  هنیفس  روط ؛ يدنلب  تسا و  روش  رهش  روضح ، نادیم  تسا و  رون  رصق  اجنیا 
! ایسوم یکاپ 

! دزو یم  مادم  راگن  نیزک  تسا  رثوک  میسن  رطع  نیو  دسر ، یم  ماشم  هب  راید  نیزک  تسا  ردیح  تبرغ  يوب  نیا  يرآ ، 

! یندییوب ناج  هب  ناتسآ ،  نیا  لِگ  كاخ و  تسا و  یندیسوب  ناوضر ،  هضور  نیا  راوید  رد و 

اب يوـگتفگ  رد  اـت  مدوـب ، ناـگدازماما  يارب  دنتـسم  لاـح  نیع  رد  بساـنم و  يا  هماـنترایز  هّیهت  رکف  رد  بناـجنیا  هـک  دوـب  اهتّدـم 
.ناقشاع لاح  نابز  دشاب و  نارئاز  تسد  ياصع  ناشترضح 

زا یکی  ای  دنک و  ترایز  ارم  سک  ره  دندومرف « : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

3 ص :
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مهاوخ تاجن  تمایق  زور  ياههاگترپ  زا  ار  وا  درک و  مهاوخ  ترایز  ار  وا  مه  نم  تمایق ،  زور  رد  دـنک ، ترایز  ارم  هّیّرذ  دـالوا و 
«. داد

(11/4 تارایزلا :  لماک  )

ار ام  باحصا  هّیّرذ و  زا  حلاص  ناگدنب  دنک ، ترایز  ار  موصعم ) ناماما   ) ام دوخ  دناوتن  هک  ره  : » دندومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  و 
« . دربب ار  ام  ترایز  شاداپ  رجا و  ات  دنک  ترایز 

(4/59/7 یفاکلا :  )

هیلع نیسح  ربق  ترایز  نادیهـش و  روبق  ترایز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
« . دراد باوث  دوش  هدروآ  ياجب  ادخ  لوسر  اب  هارمه  هک  لوبقم  ّجح  کی  لداعم  راهطا ، هّمئا  دالوا  مالسلا و 

(156/1 تارایزلا :  لماک  )

لوسر ادـخ و  اب  نامیپ  دـیدجت  هلزنمب  تیب ، لها  ام  ترایز  انامه  : » دـندومرف رگید  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نینچمه  و 
« . تسا هدش  هداهن  ام  نایعیش  ندرگرب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

(10/233/2: كردتسملا )

ترایز هوحنو  بادآ  رد  بسانم  ینتم  ندوبن  سرتسد  رد  رطاخ  هب  هسّدقم ،  نکاما  نیا  نارئاز  زا  يرایـسب  هک  ما  هدید  ناوارف  هدنب ، 
هار ، 

4 ص :
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هّیقب دننک و  یم  افتکا  نتساوخ  تجاح  مالـس و  نامه  هب  تیاهن  رد  ای  دنتـسین و  دلب  وکین  ار  ناشرونا  روضح  هب  نداد  مالـس  مسر  و 
ار رـصتخم  هچرتفد  نیا  لاعتم ،  دنوادخ  قیفوت  هب  ریقح  هدـنب  نیا  رطاخ ،  نیمه  هب  دـننارذگ و  یم  تلاطب  هب  ار  دوخ  یترایز  تاقوا 

یماگ هک  مراودـیما  مدومن و  میظنت  یثیدـح  ربتعم  بتک  تایاور و  زا  ماـهلا  اـب  هعیـش و  راـبخا  نوتم  يـالبال  رد  یتاـصّحفت  زا  سپ 
هتفریذپ مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هاگتسد  رد  ناتسآ ،  نیا  هب  تمدخ  هار  رد  دیفم  تبثم و  یلو  کچوک ،  دنچره 

 . ددرگ هایسور  نیا  ناهانگ  هراّفک  بجوم  دوش و 

میدقت ءانثلا -  هّیحتلا و  فالآ  هیلع  و  ءادفلا ، هل  یحور  رـصع _  ّیلو  ترـضح  سّدقم  تحاس  هب  ار  رـصتخم  تمحز  نیا  تیاهن  رد 
 . دیامن مهارف  هسّدقم  نکاما  نیا  نارئاز  همه  ریقح و  يارب  ار  ترضح  نآ  يدونشخ  تابجوم  هک  مراودیما  میامن و  یم 

اعد سامتلا 

ییافلج يدمحا  دیمح 

5 ص :
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( جع ) نامز ماما  یتمالس  يارب  ياعد 

 : تسا هدش  رکذ  ربتعم  رایسب  عبانم  رد  هک  تسا  ییاهاعد  هلمج  زا 

ِْهیَلَع َُکتاوَلَـص  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  تّجح ،  ترـضح  تدوخ ،  ّیلو  يارب  شاب  ایادـخ  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا 
و ًارِـصانَو ، ًاِدئآقَو  ًاِظفاحَو ، ًاِّیلَو  ٍهَعاس ، ِّلُک  یفَو  تعاس  نیا  رد  داب ،  شناردـپ  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  ِهَعاّسلا ، ِهِذـه  یف  ِِهئآبا ، یلَعَو 
ات ناب ،  هدـید  وامنهار  و  ًاعْوَط ، َکَضْرَا  ُهَنِکُْـست  یّتَح  ًاْنیَعَو ، ًالیلَدَو  ناسر  يرای  ربهار و  نابهگن و  رواـی و  راـی و  تاـعاس ،  همه  رد 

یهد تنوکس  نیمز  يور  رد  هدارا  لیم و  يور  زا  ار  وا  هکنیا 

.ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمتَو 

.يزاس شدنم  هرهب  نیمز  يور  رد  ینالوط  تّدم  يارب  و 

6 ص :
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ترایز هوحن 

ار هسّدقم  ناکم  نآ  عضاوت  بدا و  مارتحا و  یشاب و  وضو  اب  نک  یعس  يراذگب ،  هدازماما  كرابم  ناتسآ  رب  مدق  یهاوخ  یم  یتقو 
خیش هللا و  همحر  سوواط  نب  دّیس  موحرم  زا  هللا  همحر  یسلجم  همّالع  موحرم  هک  هنوگنامه  سپس  ینک و  تاعارم  لمع  بلق و  رد 

 : ییامن لمع  نینچ  نیا  اه  هدازماما  زا  مادکره  ترایز  يارب  تسا ، هدومن  لقن  هللا  همحر  دیفم 

: وگب تسیاب و  حیرض  يوربور  لّوا 

ادخ ّیلو  َْتُلق و  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُّیِفَْحلا ،  یِعاّدلا  َو  ُِّیلَْولا ، رهّطم  كاپ و  دّیس  يا  وت  رب  مالـس  ُرِهاّطلا  ُّیِکَّزلا ،  ُدِّیَّسلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
لوط رد  امـش  هک  یلِإ  َتْوَعَد  َو  ًاقْدِص ،  اقَح َو  َْتقَطَن  َو  اقَح ،  مهد  یم  تداهـش  نابرهم ،  قیفـش و  ّقح و  يوس  هب  هدننک  توعد  و 

يوسب ار  مدرم  يدومن و  مّلکت  یتسار  َکُِعبَّتُم و  َزاف  ارِس ،  ًهَِینَالَع َو  َكالْوَم  َيالْوَم َو  ّقح  هب  اهنت  یتفگ و  ار  ّقح  اهنت  ناتفیرش  رمع 
اراکشآ رد  هچ  (ع )) یلع  ) تیالوم میالوم و 

7 ص :
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ره َو تفای  تاجن  درک و  يوریپ  وت  زا  هک  ره  دش  راگتـسر  يدناوخ ! ارف  ناهن  رد  هچ  َُکبِّذَکُم و  َرِـسَخ  َباخ َو  َو  َُکقِّدَصُم ،  اَجنَو 
یچیپرـس وت  زا  درک و  بیذکت  ار  وت  هک  ره  دومن  نایز  ررـض و  دومن و  قیدصت  ار  وت  هک  ِهَداهَّشلا  ِهِذِهب  ِیل  ْدَهْـشا  َْکنَع ، ُفِّلَخَتُْملا 

هدب تداهش  دومن ، 

زین َو نـم  اـت  نـم ،  يارب  تماـیق  زور  رد  تداهـش  نـیا  رطاـخب  راوـگرزب ، دّیـس  يا  َکـِتَعاط ،  َکـِتَفِْرعَِمب َو  َنیِِزئاـْفلا  َنـِم  َنوُکَءِـال 
مالس و  مشاب !  وت  زا  يوریپ  قیدصت و  تعاطا و  تفرعم و  ببـس  هب  ناراگتـسر  هلمج  زا  ای  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َو  َکِعابِّتا ،  َکِقیِدْصَت َو 

ُْهنِم لاعتم  دنوادخ  هک  یتسه  يرد  نامه  وت  نم ، ياقآ  دنزرف  يا  نم و  ياقآ  يا  یتْءوُْملا  ِهّللا  ُباب  َْتنَأ  يِدِّیَس ،  ُْنبا  يِدِّیَس َو  وت  رب 
 ، ًاعِدْوَتْسُم ََکل  ِیتاجاح  ار َو  دوخ  تاجاح  یهلا  ناگدنب  و  دهد ! یم  ار  شناگدنب  تاجاح  نآ  زا  ًاِرئاز ،  َُکْتیَتَأ  ُْهنَع ،  ُذوُخْأَْملا  َو  ، 
 ، ِیتَنامَأ ِینیِد َو  َکُعِدْوَتْسَأ  مراپس  یم  امـش  هب  ار  مدوخ  تاجاح  همه  ما و  هدمآ  امـش  ترایز  يارب  نم  دنریگ  یم  وت  زا  اذ  اَنَأ  اه  َو 

همه نینچمه  دوخ و  راک  ماجنا  رس  ینید و  روما  همه  نم  انامه  َمِیتاوَخ و  َو 

8 ص :
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 ِ هّللا ُهَمْحَر  َْکیَلَع َو  ُمَالَّسلا  َو  منک ! یم  راذـگاو  تدوخ  هب  مرمع  رخآ  ات  ار  میاـهوزرآ  ِیلَجَأ ،  یهَْتنُم  یلِإ  ِیلَمأ ،  َعِماوَج  َو  ِیلَمَع ،
! داب وت  كاپ  ناور  رب  لاعتم  دنوادخ  نایاپ  یب  تاکرب  تمحر و  مالس و  و  ُُهتاکََربَو . 

 : ناوخب مه  ار  ترایز  نیا  يدومن  تقو  رگا  سپس 

یَلَع ُمَالَّسلا  اضِّرلا ، یَـضَتْرُْملا  َکِیبَأ  هب  مالـس  یفطـصم !  ترـضح  تّدـج  هب  مالـس  یلَع  ُمَالَّسلا  یفَطْـصُْملا ، َكِّدَـج  یلَع  ُمَـالَّسلا 
! نیسح ماما  نسح و  ماما  راوگرزب : ياقآ  دّیس و  ود  یلَع  ُمَالَّسلا  ِْنیَسُْحلا ، ِنَسَْحلا َو  ِْنیَدِّیَّسلا  هب  مالس  یضترم ! ّیلع  ترضح  تردپ 

ِهَِّمئَـألا ِّمُأ  َهَمِطاـف  یلَع  ترـضح  هب  مالـس  یتشهب ! ناـنز  يوناـب  رورـس و  هجیدـخ  ُمَـالَّسلا  َنیَِملاـْعلا ، ِءاـسَن  ِهَدِّیَـس  َهَجیِدَـخ  هب  مـالس 
مالس رّهطم ،  كاپ و  ناماما  همه  ردام  همطاف  ُمَالَّسلا  َنیِرِهاّطلا ،

9 ص :
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ِیئاـِیلْوَأ و َو  ِهَرِخـآلا ،  ِیف  ِیئاعَفُـش  ِهَرِخاّزلا ، مولع  جوم  رپ  ياـهایرد  هرخاـف و  ياهـسْفَن  همه  هب  ِمُولُْعلا  ِروُُحب  ِهَرِخاـْفلا ، ِسوُفُّنلا  یَلَع 
ناوختـسا رد  حور  تشگ  زاب  ماگنه  ِهَِّمئَأ  ِهَرِخاّنلا ، ِماظِْعلا  َیلِإ  ِحوُّرلا  ِدْوَع  َدـْنِع  هب  نم  ناگدـننک  يرای  تمایق و  زور  رد  نم  ناعیفش 

ُصْخَّشلا فیرـش  صخـش  يا  وت  هب  مالـس  ّقح ،  نارادـمامز  قلخ و  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِّقَْحلا ، ِهالُو  َو  ِْقلَْخلا ، ناماما  هدیـسوپ و  ياه 
هک ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ُهّللا ،  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ َال  مهد  یم  تداهش  نم  انامه  میرک ،  كاپ و  راوگرزب و  ُدَهْـشَأ و  ُمیِرَْکلا ، رُهِاّطلا  ُفیِرَّشلا ، 
َّنَأ َو  ُهابَتُْجم ،  ُهُِّیلَو َو  اِیلَع  َّنَأ  َو  ُهافَطْـصُم ،  َو  (ص ) دّمحم ترـضح  هک  مهد  یم  تداهـش  درادن و  دوجو  اتکی  دـنوادخ  زج  يدوبعم 
زور ات  تماما  هک  مهد  یم  تداهـش  و  ِنیِّدلا ، ِمْوَی  یلِإ  ِهِْدلُو  ِیف  ُهَمامِءْالا  تسوا  هدیزگرب  ّیلو  (ع ) یلع ترـضح  وا و  هدیزگرب  هدنب 

دراد رارق  وا  نادنزرف  نایم  رد  اهنت  تمایق 
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میراد هلأسم  نیا  هب  یبلق  داقتعا  نیقی و  ام  َِکلِذل و  ُنَْحن  َو  ِنیِقَْیلا ، َْملِع  َِکلذ  ُمَْلعَن 

.َنوُدِهَتُْجم ْمِهِرْصَن  ِیف  َو  َنوُدِقَتْعُم ،

! مینک یم  شالت  یعس و  اهنآ  ترصن  يرای و  رب  و 

زا سپ  اعد  نیا  هک  ناوخب  ار  اـعد  نیا  هدرک و  یهلا  هاـگرد  هب  ور  تسا ، لـقن  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  زا  هک  هنوگناـمه  نآ ،  زا  سپ 
: تسا ّبحتسم  ناشدالوا  هّمئا و  ياهمرح  زا  مادک  ره  ترایز 

ِیئاعُد ْتَبَجَح  َو  َكَدـْنِع ،  هدرب  وت  دزن  رد  ارم  يوربآ  مناهانگ  اـهاطخ و  رگا  ادـنوادخ  یِهْجَو  ْتَقَلْخَأ  ْدَـق  ِیبُونُذ  َْتناـک  ْنِإ  َّمُهّللَأ 
سپ هتخادنا ، ییادج  وت  َّیَلَع و  َلَبْقَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  َکَْنَیب ، ِیْنَیب َو  نم  نایم  هدش و  نم  ياهاعد  تباجتـسا  زا  عنام  َْتلاح و  َو  َْکنَع ، 

رب ار  تدوخ  تمحر  ینک و  تیانع  هّجوت و  نم  هب  َکَتَمْحَر ، َّیَلَع  َرُْـشنَت  َو  ِمیِرَْکلا ، َکِـهْجَِوب  تمارک  يور  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 
عنام نم  ناهانگ  رگا  و  ینادرگ ! لزان  نم  رب  ار  دوخ  تاکرب  ْتَعَنَم و  ْدَق  َْتناک  ْنِإ  َو  َِکتاکََرب ، َّیَلَع  َلِْزُنت  ینارتسگب َو  نم 
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هدوشخب مناهانگ  ات  دراذـگ  یمن  دـیآ و  الاب  وت  تمـس  هب  نم  يادـص  هک  تسا  نآ  زا  ْوَأ  ًاْبنَذ ، ِیل  َرِفْغَت  ْوَأ  ًاتْوَص  َْکَیلِإ  ِیل  َعَفَْرت  ْنَأ 
َکِهْجَو ِمَرَِکب  ٌریِجَتْسُم  يزرمایب ، وت  ار  ما  هدننک  كاله  ياهاطخ  هک  تسا  نآ  زا  عنام  ددرگ و  اذ  اَنَأ  اهَف  ٍهَِکلْهُم ، ٍهَئیِطَخ  ْنَع  َزَواجَتَت 

ِّبَحَِأبَو َْکَیلِإ  ٌبِّرَقَتُم  َْکَیلِإ ، ٌلِّسَوَتُم  ما  هدـنهانپ  وت  لالج  تّزع و  هب  وت و  فطل  مرک و  هب  نم  هک  نیبب  نونکا  سپ  َکـِلَالَج ، ِّزِع  َو 
قلخ ْمُهالْوَأ  َو  َْکیَلَع ، ْمِهِمَرْکَأَو  َْکَیلِإ ، َکِْقلَخ  نیرتبوبحم  هطـساو  هب  ما  هتـسج  بّرقت  وت  هب  ما ،  هتخیوآ  وت  نماد  هب  تسد  اـهنت  و 
تیب لها  و  (ص ) دّمحم ترـضح  ینعی  ًَهلِْزنَم  ْمِهِمَظْعَأ  َو  ََکل ،  ْمِهِعَوْطَأ  َو  َِکب ، اهنآ ،  نیرتبّرقم  نیرتکیدزن و  نیرت و  یمارگ  وت و 

ِهادُْـهلا ِهَِّمئَألا  يارب  ار  اهنآ  زا  تعاطا  هک  وت  هتفای  تیادـه  ناـماما  و  َنیِرِهاّـطلا ، ِِهتَْرتِِعب  ٍدَّمَُحم َو  َكَدـْنِع ،  ًاـناکَمَو  وا  رّهطم  كاـپ و 
اهنآ یتسود  هب  ار  مدرم  همه  يا و  هتخاس  بجاو  همه  َتْضَرَف  َنیِذَّلا  َنیِّیِدْهَْملا ،

12 ص :

ناگدازماما www.Ghaemiyeh.comهمانترایز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


ِدَْعب ْنـِم  ِْرمَـألا  َهـالُو  ْمُـهَْتلَعَج  زا َو  سپ  دوـخ  نـید  ناـبحاص  ار  اـهنآ  يا و  هدوـمن  رما  ْمِِهتَّدَوَِـمب ،  َتْرَمَأ  َو  ْمُهَتَعاـط ،  َکـِْقلَخ  یلَع 
ره َنِینِمْءوُْملا ، َّزِعُم  ای  َو  ٍدِینَع ، ٍراّبَج  ِّلُک  َّلِذُم  ای  هدننک  راوخ  يا  سپ  يا ، هداد  رارق  (ص ) مرکا لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َِکلوُسَر 

هدش مامت  نم  ناوت  ًهَمْحَرَو و  َهَعاّسلا  َیِسْفَن  ِیل  ْبَهَف  يِدوُهْجَم ، َغََلب  بات  انامه  ینمؤم ، ره  هدنـشخب  تّزع  يا  و  يّربکتم ،  رگمتس و 
رب راک  نیا  اب  هدـب و  .َنیِمِحاّرلا  َمَحْرَأ  ای  َّیَلَع ،  اِهب  ُّنُمَت  َْکنِم ،  رارق  تدوخ  تمحر  شزرمآ و  دروم  ارم  تعاس  نیا  رد  سپ  تسا ،

: وگب هاگنآ  سوبب و  ار  نآ  لامب و  ترضح  حیرض  هب  ار  تتروص  فرط  ود  سپس  نانابرهم ! نیرتنابرهم  يا  راذگب ،  ّتنم  نم 

ِیف اَهلانَی  ْنَأ  َُکتَمْحَر  ناکم  نیا  رد  هک  ره  هک  تسا  یهاگترایز  اجنیا  انامه  اراگدرورپ  ِهِیف  ُْهتَتاف  ْنَم  وُجْرَی  ٌدَهْـشَم ال  اذه  َّنِإ  َّمُهّللَأ 
یسک تسین  دبایب و  ارنآ  دناوتب  رگید  ياج  رد  هک  تسین  يدیما  داد  تسد  زا  ار  یتمحر  ٌدَحَأ  َو ال  ِهِْریَغ ، 
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ُذوُعَأ یِّنِإ  َّمُهّللَأ  ًاِبئاخ ،  دـیماان و  یلو  دروآور  هاگرد  نیا  هب  دـیما  اب  هکنآ  زا  رت  تخبدـب  ُْهنَع  َبآَف  ًالِّمَءُوم  ُهَدَـصَق  ٍئِْرما  ِنِم  یقْـشَأ 
َو ِِبلَْقنُْملا ،  ِهَْبیَخ  مدرگرب َو  سویأـم  دـیماان و  هک  نیا  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هب  نم  ایادـخ  ددرگرب ! سویأـم  ِباـیِإلا ،  ِّرَـش  ْنِم  َکـِب 
َهَعاط و َنِْرقَت  ْنَأ  ِّبَر  ای  َكاشاح  َو  ِباسِْحلا ، نآ  ياهیراتفرگ  تمایق و  زور  لّوحت  بالقنازا و  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  َدـْنِع و  ِهَشَقانُْملا 
ینادـب و دوخ  تعاط  ار  َو  َِکتالاوُِمب ، ِِهتالاُوم  َو  َکـِتَعاِطب ،  َکِِّیلَو  ناراوگرزب  نیا  تعاـط  هک  نیا  زا  نم  راـگدرورپ  يا  یهّزنم  وت 
زا ار  اهنآ  رئاز  یلو  ینک ، یفرعم  دوخ  تیصعمار  اهنآ  تیصعم  ُهَِرئاز و  ُسِیُْؤت  َُّمث  َِکتَیِصْعَِمب ، ُهَتَیِصْعَم  دوخ  یتسود  ار  اهنآ  یتسود 

َِکتَّزِع وت َو  تّزع  هب  وا و  ربق  هب  هدمآ و  يرود  هار  زا  هک  يرئاز  ینادرگرب ، دیماان  دوخ  ِهِْربَق ،  یلِإ  ِدالِْبلا  ِدُْعب  ْنِم  َلِّمَحَتُْملاَو  هاگرد 
ْذِإ يِریِمَض ،  َِکلذ  یلَع  ُدِقَْعنَی  ال 

تبسن اهلد  همه  هک  ارچ  مرادن ؛  ار  داقتعا  نیا  زگره  نم  هک  مسق  تدوخ  تّزع  هب  تسا ، هدش  هدنهانپ 
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.ُریُِشت ِلیِمَْجلِاب  َْکَیلِإ  ُبُولُْقلا  َِتناک 

.دنتسه راودیما  نیب و  شوخ  وت  مرک  وت و  هب 

 . نک هیده  هدازماما  نآ  رّهطم  حور  هب  روآ و  ياج  هب  سّدقم  ناکم  نآ  بحاص  ّتین  هب  ترایز  زامن  تعکر  ود  سپس  و 
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ترایز بادآ  رد  ّمهم  هتکن  دنچ 

هراشا

نیا تیاعر  زین  ترایز  ماگنه  رد  دنا و  هدومرف  یفرعم  نامیا  کمن  هلزنم  هب  ار  بدا »  » ام یمالـسا  تایاور  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
رد ار  وا  دومن و  دـهاوخ  تیوقت  رئاز  یگدـنز  مسج و  حور و  رد  ار  ترایز  ریثأت  نینچمه  هدومن و  رتشیب  ار  ترایز  شزرا  هلأـسم ، 

 . درک دهاوخ  ینایاش  يرای  شترایز ،  فادها  هب  ندیسر 

رکذ هب  اهنت  رطاخ ،  نیمه  هب  میئوگب و  نخـس  دروم  نیا  رد  هدرـشف  هاتوک و  یلیخ  دیاب  رـصتخم ،  باتک  نیا  رد  ام  هک  تسا  یهیدب 
 : مینک یم  هدنسب  هچباتک  نیا  رد  ترایز  ّمهم  تاکن  ای  بادآ و  زا  دروم  دنچ 

تّین حالصا  لّوا :

عفر نوچمه : یتاّین  هک  تسا  تسرد  ییامن .  حالـصا  هسّدـقم  نکاما  نیا  یـسوباپ  تراـیز و  زا  ار  شیوخ  دـصق  ّتین و  اـت  شوکب 
دب یگمه  هریغ ، تشهب و  هب  ندیـسر  یّتح  اـی  نادوسح و  نانمـشد و  هطلـس  زا  تاـجن  ضیرم ، يافـش  تجاـح ، نتفرگ  يراـتفرگ ،

هنوگ نیا  عفر  رد  دنتسین و 
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وا ییاهن  فده  ات  دشوکب  دیاب  سّدقم  نکاما  نیا  ِصالخا  اب  رئاز  یلو  میرادن ، غارس  نادناخ  نیا  هب  لّسوت  زا  رتهب  یهار  زین ،  روما 
یتسیاب صلخم  رئاز  کی  هکلب  تسین ،  شیب  يا  هنارجات  هلماعم  کی  نیا  ثیدح ، شیامرف  هب  هک  ارچ  دشابن ؛  اهنیا  اهنت  ترایز ،  زا 

چیه ینامز  رگا  هک  دشاب  يا  هنوگب  دیاب  وا  ّتین  دـیامن و  ترایز  ّتبحم  صالخا و  قشع و  رـس  زا  ار  هرّهطم  روبق  نیا  ات  دـنک  یعس 
دیایب و تساهنآ  نویدم  ار  شیوخ  یتّیـصخش  یناسنا و  دوجو  هک  دوخ  معن  یلاوم  نیا  سوباپ  هب  زاب  تشادن ،  ایند  رد  مه  یلکـشم 

.دنک یسوباپ 

هشیدنا حالصا  مّود :

پ

یماقم هجرد و  ره  رد  ناراوگرزب  نیا  هک  دهد  ياج  دوخ  هشیدنا  رد  ار  تقیقح  نیا  دـنادب و  دـیاب  رئاز  کی  هکنیا  رگید  ّمهم  هتکن 
یترابع هب  دنتسین ،  يراک  چیه  ماجنا  هب  رداق  لاعتم ، راگدرورپ  نذا  نودب  دنتـسه و  دنوادخ  قولخم  هدنب و  مه  زاب  دنـشاب ،  هک  مه 

.دنهد یمن  ماجنا  ار  يراک  یهلا ،  ّتیشم  زا  جراخ  دنتسه و  ادخ  قلخ  ادخ و  نیب  هطساو  اهنت  تارضح ،  نیا  رگید 

تسا و ّمهم  رایسب  ندش ،  نماد  هب  تسد  ماگنه  هب  هشیدنا ، نیا  و 
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 ، دنارورپب رـس  رد  ار  هشیدـنا  نیا  فالخ  یـسک  رگا  دـنلئاق و  شزرا  هشیدـنا  نیا  هب  ود  ره  هدازماما ، مه  لاعتم و  دـنوادخ  مه  اعطق 
 . هّللاذاعم تسا ،  هدش  عقاو  نعل  تّمذم و  دروم  هلأسم  نیا  يدایز  رایسب  رابخا  رد  هک  تسا  هدش  ّولغ  بکترم 

دامتعا نسح  مّوس :

هب ّنظ  نسح  ای  دامتعا  نسح  هلأسم  دراد  ییازـس  هب  ریثأت  شدوصقم  هب  رئاز  ندیـسر  رد  هژیوب  هک  رگید  ّمهم  رایـسب  تاـکن  زا  یکی 
 . تسا هدازماما  دنوادخ  هدازماما و 

ًانایحا دننز و  یمن  وا  هنیس  هب  ّدر  تسد  دشاب ، شترخآ  ایند و  تحلصم  هب  وا  هتـساوخ  ًاعقاو  رگا  هک  دنادب  دیاب  هاگآ  رئاز  کی  ینعی 
يردام هک  دراد  تهابش  نیدب  لَثَم ،  رد  نیا  و  تسین ،  وا  تحلـصم  هب  ّدبال  دوش ،  یمن  هدروآرب  وا  تجاح  دراوم  زا  یخرب  رد  رگا 

کی هک  ارچ  دیامن ؛ يدایز  هیرگ  دشکب و  نیمز  هب  ار  دوخ  تسا  نکمم  وا  هّچب  هچرگا  دـهد ،  یمن  شا  هّچب  تسد  هب  ار  ییوقاچ  ، 
دنک رکف  هّچب  نیا  تسا  نکمم  يرآ ،  دیرب .  دـهاوخ  ار  شتـسد  دـهدب ،  وا  تسد  هب  ار  وقاچ  رگا  هک  دـناد  یم  بوخ  لقاع ،  ردام 

اذلف دنیب ،  یمن  شا  هّچب  حالص  هب  ار  نآ  تسا و  نابرهم  نوچ  ردام ،  یلو  درادن ،  تسود  ار  وا  ای  تسا و  لیخب  وا  ردام  هک 
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شیدنا تحلـصم  میکح و  رایـسب  دنتـسه  میرک  هک  لاح  نیع  رد  زین ،  ناراوگرزب  نیا  هک  مینادب  دـیاب  و  دـنک .  یم  عنم  راک  نیا  زا 
 ، ناشتیانع دروم  رئاز  ادابم  ات  دننک ،  یم  ظاحل  اهنآ  تجاح  نروآرب  رد  ار  وا  حلاصم  بناوج و  همه  تجاح ،  ياطعا  رد  دنتـسه و 

.دنزب دوخ  نامیا  نید و  هب  يررض  ای  دور و  رد  هب  هروک  زا 

ای تمایق و  زور  رد  دـنهاوخ  یم  دـنراد ،  تسود  ار  وا  نوچ  یلو  دـنهد ،  یمن  يزیچ  وا  هب  ایند  رد  دراوم ،  زا  یخرب  رد  هکنیا  اـی  و 
رارق يرگید  زیچ  هچ  هک  دـنادب  رئاز  رگا  دـنهدب و  وا  هب  هتـساوخ  نآ  زا  ریغ  يرتمهم  زیچ  هتـساوخ ، نآ  ساپ  هب  ایند  نیمه  رد  یّتح 

.دش یمن  هدروآرب  وا  ياهاعد  زا  کی  چیه  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  دنهدب  وا  هب  تسا 

رب اـنب  راـگدرورپ ،  تمحر  زا  يدـیماان  هک  هنوگناـمه  ددرگ و  دـیماان  دوخ  یلاوم  مرک  فـطل و  زا  ناوـنع  چـیه  هب  دـیابن  رئاز  سپ 
تیالو تماما و  ماقم  هب  تبـسن  رفک  زین  ماظع  تاداس  نیا  تمارک  زا  يدـیماان  اسب  هچ  تسا ،  دـیحوت  هب  رفک  میرک  نآرق  شیاـمرف 

( هّللا ذاعم   ) .دشاب

ترایز رد  مظن  تموادم و  مراهچ :

ترایز رد  تموادم  ای  مظن و  کی  زا  يرادروخرب  دـناسر  یم  يرای  شفدـه  هب  ندیـسر  رد  ار  رئاز  زاب  هک  رگید  تاکن  نیرتّمهم  زا 
، تسا
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یلو دایز  لمع  زا  رتهب  یـسب  ماود  مظن و  اب  یلو  مک  لمع  انامه  : » دیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نامیالوم 
«. تسا ماود  یب  مظن و  یب 

کی هکلب  ددرگ ، فّرـشم  اهناکم  نیا  هب  دـش  راک  یب  یتقو  ای  درک و  ادـیپ  یّـصاخ  يراـتفرگ  یتقو  اـهنت  دـیابن  رئاز  هک  اـنعم  نیدـب 
یلاس یهام ، يا ، هتفه  ًالثم  شدوخ ،  عسو  اب  بساـنتم  هّتبلا   ) موادـم تروص  هب  هماـنرب و  قبط  رئاز  هک  تسا  نآ  دنمـشزرا ، تراـیز 

هب هک  دنک  یعس  دیاب  دنک و  بدا  ضرع  تاداس  نیا  هب  تبـسن  هک  دیامن  مزلم  ار  دوخ  یّـصاخ ) ياه  تبـسانم  ماّیا و  رد  ای  رابکی و 
.دیوگن كرت  ار  دوخ  همانرب  نیا  ناونع  چیه 

ترایز طرش  نیرتّمهم  بدا  مجنپ :

يارـس نحـص و  هب  دورو  يادـتبا  زا  ار  انعم  نیا  یتسیاب  تسا و  هداـهن  ياـپ  یـسّدقم  ماـقم  اـی  هضور و  هچ  رد  هک  دـنادب  دـیاب  رئاز 
.دشاب هتشاد  رظنّدم  نآ  زا  ندش  رود  عادو و  هظحل  ات  ماقم ) يرتمولیک  دنچ  زا  هکلب  و   ) هدازماما

شیع طاسب  دـیایب و  هک  تسین  هاگحیرفت  اـی  شون و  شیع و  ناـکم  هدازماـما  هّللا  ذاـعم  هک  دـنادب  دـیاب  رئاز  هکنآ  نیا ،  زا  رتمهم  و 
رد ار  دوخ 
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یلو دورب ،  هدازماما  هب  رابکی  یلاس  ناسنا  رگا  دسر  یم  رظن  هب  دیامن .  تاعارم  اجنآ  رد  ار  بدا  تیاهن  دیاب  هکلب  دـنک ،  نهپ  اجنآ 
ار هدازماما  تمرح  ای  دشاب و  بدا  یب  یلو  دورب ،  رابکی  يا  هتفه  ًالثم  هک  تسا  نآ  زا  رتّرثؤم  رتهب و  رایسب  دورب ،  تفرعم  بدا و  اب 

.دیامن یتفرعم  یب  دنکشب و 

ياه هضور  نیا  رد  مدق  لماک ،  تّفع  باجح و  ظفح  اب  دنشاب و  قیقد  رایسب  دروم  نیا  رد  دیاب  هرئاز  ناوناب  نانز و  لاثم ،  ناونع  هب 
یب باجح و  یب  ِنز  کی  يدابع  لامعا  رئاس  هکلب  ترایز ، اهنت  هن  ام ،  تایاور  تایآ و  مکح  هب  هک  دننادب  دیاب  دنراذگب و  هسّدقم 

.دش دنهاوخ  تمایق  زور  رد  زین  اهنآ  ندرگ  لابو  دیاش  دنتسین و  دنوادخ  هاگرد  لوبقم  مادک  چیه  تّفع ،

همطاف ترـضح  ینعی   ) تاداس نیا  ِردام  ِتّفع  باجح و  زا  ندشرود  یتّفع و  یب  یباجح و  یب  مزیزع ،  رهاوخ  مزیزع و  ردام  يرآ ،
! يرگید گنن  ره  زا  رت  نیگنن  هسّدقم ،  نکاما  نیا  رد  یلو  تسا ،  گنن  اج  همه  رد  مالسلااهیلع )  ءارهز 

يرهاظ بادآ  زا  یخرب  تیاعر  مّشش :

رد تسا -  هدـش  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  نانجلا » حـیتافم   » نوچمه اعد  بتک  رد  هک  ترایز -  رد  يرهاـظ  بادآ  زا  یخرب  تیاـعر 
رانک
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تئارق اعد ،  رکذ و  هب  تموادـم  ترایز ، ّتین  هب  لسغ  تراهط ، وضو و  نوچمه : یبادآ  دـنراد ، یئازـس  هب  تیّمها  لئاسم  نیا  همه 
هاگترایز هب  دورو  ماگنه  هب  تسار  ياپ  نتشاذگ  ندش ، دراو  ماگنه  هب  لوخد  نذا  ّربدت ، رّکفت و  دایز ،  زامن  تاولص ،  رکذ  نآرق ، 

رطع و زا  هدافتـسا  ندش ، كّربتم  ندیخرچ و  ترـضح  رود  راو  هناورپ  هسّدقم ،  حیرـض  ندیـسوب  جورخ ، ماگنه  رد  نآ  سکعرب  و 
، وا تاقّلعتم  رئاس  اه و  شفک  رئاز و  ياه  سابل  ندوبزیمت  اه ، ناکم  نیا  هب  فّرـشت  ماـگنه  رد  ناوناـب  ریغ  يارب  اـه  هدـننک  وبـشوخ 

! ...هریغ اهتافو و  اهتدالو و  ماّیا  ای  هعمج و  هبنشجنپ ،  نوچمه  یکرابم  ياهزور  رد  مرح  هب  ندش  فّرشم  رد  یعس 

زامن تعکر  ود  هیده  نوچمه : تسا  ّبحتـسم  همانترایز  ندـناوخ  زا  سپ  رگید  يدابع  لامعا  زا  یخرب  ندروآ  اج  هب  نینچمه  و  * 
هیرگ نآرق ، توالت  راّیط ، رفعج  زامن  جرف ، هیعدا  اروشاع ،  ترایز  زا  سپ  ياعد  اروشاع ، ترایز  ثراو ، ترایز  هدازماما ، حور  هب 

 . هریغ دایز و  تاولص  رکذ  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  يارب  هبدن  و 

 « مالسلا هیلع  هدازماما  اب  ناترجا  لوبق و  یگمه  ترایز  »
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نآ هب  طوبرم  تاهبش  عفد  ترایز و  هفسلف  نوماریپ  ّمهم  هتکن  دنچ 

هب زاین  هک  تسین  يا  هلأسم  مالـسلا ،  مهیلع  ناماما  هیّرذ  تاداس و  ناماما ،  ناربمغیپ ،  روبق  تراـیز  ّتیمها  تلیـضف و  هک  دـنچ  ره 
نکل تسا ،  گنهامه  نارئاز  هبرجت  يرـشب و  ترطف  لقع و  لقن و  اب  ًالماک  هلأسم  نیا  هکلب  دـشاب و  نآ  زا  عافد  ناـهرب و  تاـبثا و 

يا هّدع  هنافّـسأتم  دنا و  هدومن  حرطم  نآ  لاثما  ّتیباّهو و  نوچمه  ّهلاض  ياه  هقرف  زا  یخرب  هک  یتاهبـش  دوجو  لیلد  هب  ام  اجنیا  رد 
 : میزادرپب ّمهم  هتکن  دنچ  رکذ  هب  اهنت  رصتخم ،  هتشون  نیا  رد  هک  میدید  بسانم  دننک ،  یم  تیامح  نآ  زا  هناروکروک  زین 

همه ترطف  رد  هشیر  هکلب  تسا ،  مالـسا  هیـصوت  دروم  اهنت  هن  اهنآ ،  مارتحا  لیلجت و  مانکین و  ياهناسنا  ناگرزب و  روبق  ترایز   . 1
یم هدـید  نوگانوگ  ياهلکـش  هب  هلأسم  نیا  رگید  ینامـسآ  نایدا  فلتخم و  ياه  ینیب  ناهج  همه  رد  دراد و  نیمز  يور  ياـهناسنا 

 . دوش

 ، تفر ایند  زا  اریغاطـسا »  » ياتـسور رد  فورعم ،  فوسلیف  نآ  وطـسرا  یتقو  ناتـساب ،  نانوی  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  لاـثم  ناونع  هب 
ياـهراک رد  نآ  زا  سپ  دـندرک و  نفد  یّلحم  رد  هداـهن و  یـسم  یفرظ  رد  هدرک و  عـمج  ار  وا  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  اـجنآ  یلاـها 

یملع ریغ  یملع و  فلتخم 
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نآ رد  عامتجا  هک  دندوب  دقتعم  دنتخادرپ و  یم  تروشم  ثحب و  هب  اجنآ  رد  هتفر و  ناکم  نآ  هب  دندروخ ،  یم  رب  یلکشم  هب  یتقو 
( . ص 131 ج 7 ،  هیلاعلا ،  بلاطملا   . ) دنیآ یم  قیاف  تالکشم  رب  رتهب  اهنآ  دیازفا و  یم  اهنآ  لقع  هب  ناکم 

دهع و قودنص  مان  هب  یقودنص  رد  ار  شیاهراگدای  یصخش و  لیاسو  وا  تّما  تفر ،  ایند  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  یتقو  ای  و 
ار نآ  فوفص ،  شیپاشیپ  دنتفر ،  یم  گنج  هب  یتقو  دنتسج و  یم  كّربت  نآ  هب  دندومن و  عمج  هنیکـس  توبات  ای  دهع و  توبات  ای 

( . ص 165 نآرقلا ،  صصق   ) دهد یم  بلق  تابث  شمارآ و  اهنآ  هب  قودنص  نآ  دوجو  هک  دندوب  دقتعم  دندرب و  یم  دوخ  اب 

تاـیاور تاـیآ و  رد  هک  تساـهنآ  هب  تّدوم  ّتبحم و  یفرع  یلقع و  همزـال  اـهنآ ،  هیّرذ  ناـماما و  ناربـمغیپ و  روـبق  زا  لـیلجت   . 2
مه گرم  زا  سپ  اعطق  دزرو ،  یم  ّتبحم  قشع و  وا  هب  دراد و  تسود  ار  یـسک  یتقو  ناسنا  يرآ  تسا ؛  هدـش  رما  نآ  هب  یمالـسا 

 . دراد یم  هگن  هدنز  رهاظ  لد و  رد  ار  وا  هرطاخ  دای و  هشیمه  درب و  یمن  دای  زا  ار  وا 

هرّهطم هیّرذ  ناماما و  ناربمغیپ و  [ 169 نارمع :  لآ  « ] َنُوقَزُْری ْمِّهِبَر  َدنِع  ٌءآَیْحَأ  َْلب   » هفیرش هیآ  زراب  قادصم  هک  میریذپب  ام  رگا   . 3
قباطم دنتسه و  راگزور  ناحلاص  لماع و  ياملع  ادهش و  نینچمه  اهنآ و 
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اهیراتفرگ عفد  تاجاح و  عفر  روما و  شیاشگ  بجوم  زین  گرم  زا  سپ  ناشـسّدقم ،  تحاس  هب  لّسوت  رگید ،  تاـیاور  زا  يرایـسب 
 ، دوب دـهاوخن  يوغل  لمع  هکرابم  ياهناکم  نیا  رد  نتـساوخ  تجاح  ناشیا و  هرّهطم  روبق  هب  لّـسوت  تراـیز و  اـهنت  هن  ددرگ ،  یم 

 . ددرگ یم  یّقلت  مزال  یعرش و  ًالماک  يرما  هکلب 

نآ هیلع  رب  تاغیلبت  هب  دننک و  یم  یقّلت  وغل  رخـسمت و  دروم  ار  نایعیـش  یترایز  لامعا  ّتنـس ،  لها  زا  نیفلاخم  زا  یخرب  هکنیا   . 4
هک تسا  هدش  لقن  یتایاور  ناشدوخ  ياهباتک  نیرتربتعم  رد  هک  ارچ  درادـن ؛  يراگزاس  زین  اهنآ  دوخ  ینید  نوتم  اب  دـنزادرپ ،  یم 

دوخ و ردـپ  ردام و  ربق  تراـیز  نوچمه  فلتخم  روبق  تراـیز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلـالد 
ّتیعبت ناشیا  زا  زین  وا  فورعم  هباحص  زا  یخرب  دنداد و  یم  مالـس  اهنآ  هب  دنتفر و  یم  نیملـسم  نینمؤم و  مومع  روبق  یّتح  ادهش و 

شرافـس ترایز  هب  اتحارـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  اهنآ  رد  هک  تسا  یتایاور  هتـسد  نآ  رب  هوالع  نیا  دندومن و  یم 
 . دنا هدومن 

نیرتروهشم هلمج  زا  هک  نآ  زا  دعب  ياهباتک  ص 65 و  ج 3 ،  ملسم ،  حیحص  ص 195 و  ج 2 ،  دواد ،  یبا  ننس  رد  لاثم  ناونع  هب 
دنتفر و یم  دوخ  ردام  ربق  ترایز  هب  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  دنتـسه ،  ّتنـس  لها  ییاور  بتک 

یف ّیبَر  ُتنذأتسا   : » دندومرف یم  دروم  نیا  رد 
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« . َتوملا مکرکذت  اّهنإف  روبقلا ؛  اوروزف  یل ،  نذأف  اهربق ،  روزأ  نأ 

ار دوخ  ناگدرم  روبق  مه  امـش  سپ  داد ،  هزاجا  لاعتم  دنوادخ  متـساوخ و  نذا  مردام  ربق  ترایز  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  نم  ینعی : 
 . دزادنا یم  اهامش  دای  هب  ار  گرم  راک  نیا  هک  دینک ،  ترایز 

هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هشیاع  قیرط  زا  ص 76  ج 3 ،  یئاسن ،  ننس  ص 64 و  ج 3 ،  ملسم ،  حیحص  رد  ای  و 
ای دـش :  ضرع  میامن . » رافغتـسا  اهنآ  يارب  میایب و  عیقب  ناتـسربق  هب  ات  دومن  رما  نم  هب  لاـعتم  دـنوادخ  اـنامه   : » دـندومرف هک  تسا 

« . ...نم رایدلا  لهأ  یلع  مالسلا  وگب :   : » دومرف میناوخب ؟ ترایز  هنوگچ  میدمآ ،  اجنآ  هب  یتقو  هّللا ،  لوسر 

لقن زین  دوادوبا  یقهیب و  وا  زا  دـعب  ص 377 و  ج 1 ،  كردتسملا ،  باتک  رد  ّتنـس  لها  روهـشم  ناملاع  زا  يروباسین  مکاح  ای  و 
هب درازگ و  یم  زامن  اجنآ  رد  تفر و  یم  هزمح  دوخ  يومع  ربق  ترایز  هب  هشیمه  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  دـنا  هدرک 

 . درک یم  مالس  وا  ربق 

 ، دیایب نم  ربق  ترایز  هب  هک  ره   : » دندومرف ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  رمع  نب  هّللادبع  ای  و 
ص 134) ج 4 ،  ءافولا ،  ءافو  « . ) تمایق يادرف  رد  مشاب  وا  عیفش  هک  تسا  ّقح  نم  رب 

ربق ترایز  هب  تبـسن  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  ناسل  زا  فلتخم  ثیداحا  رد  نایعیـش ،  ربتعم  ياـهباتک  رد  هک  ییاـه  هیـصوت  و   . 5
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
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راگزور و ياحلص  ادهش و  املع و  تاداس و  روبق  نینچمه  تارضح و  نآ  كاپ  هّیّرذ  مالسلا و  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها 
کی رد  اهنآ  ندومن  عمج  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  تسا  هدـش  دراو  نانمؤم  ناناملـسم و  روبق  همه  رداـم و  ردـپ و  ربق  تراـیز  یّتح 
هوحن رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نابز  زا  هک  ار  یتارایز  نوتم  امـش  لاـثم  ناونع  هب  تسین .  ریذـپ  ناـکما  لقّتـسم  میجح و  باـتک 

هدش لقن  فلتخم  ياهتبسانم  رد  مالسلا ،  هیلع  بیاغ  موصعم  نیرخآ  ترایز  ات  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  ترایز 
 . تسا هدش  عمج  نانجلا  حیتافم  فیرش  باتک  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  دییامن  هظحالم  تسا 

ترضح مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هژیوب  نیموصعم ،  ترایز  تلیـضف  صوصخ  رد  هک  دییامن  هظحالم  ار  یتایاور  اهنت  ای  و 
 ، مق رد  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  نوچمه  اهنآ  هیّرذ  نادنزرف و  زا  یخرب  دروم  رد  نینچمه  ای  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما 

 ... دنا و هدش  رداص  هریغ  ير و  رهش  رد  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  هاش  ترضح 

ای دوخ و  یگدـنز  رد  هک  تسا  هکّربـتم  نکاـما  نیا  نارئاز  دوخ  يدوهـش  ینیع و  ياـه  هبرجت  تالالدتـسا ،  نیا  همه  زا  رتـمهم   . 6
كاپ ياهلد  زا  ار  تازجعم  تامارک و  نیا  هدهاشم  زا  یشان  تدارا  داقتعا و  ناوت  یمن  يدنفرت  چیه  اب  دنا و  هدرک  هدهاشم  نارگید 

دوخ مشچ  اب  هکّربتم  نکاما  نیا  رد  نارئاز ،  زا  يرایسب  هک  ییاهتمارک  هچ  يرآ  دودز .  نارئاز 

27 ص :

ناگدازماما www.Ghaemiyeh.comهمانترایز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


تازجعم تامارک و  هنوگ  نیا  دادعت  ...و و  تسا  هدش  هدوشگ  هکرابم  عاقب  نیا  هب  لّسوت  اب  ناشراک  هرگ  هک  یناضیرم  دـنا ،  هدـید 
هدید ناوارف  نانچ  مکحم  ياهدنـس  اب  اههاگترایز  نیرت  هداتفا  رود  رد  یّتح  روشک ،  زا  جراخ  ای  لخاد و  فلتخم  ياههاگترایز  رد 

 . تشاذگ فداصت  ای  قاّفتا و  باسح  هب  ار  اهنآ  همه  ناوت  یمن  هک  تسا  هدش  هدینش  و 

یم لامتحا  درادن و  یخیرات  مکحم  دنس  چیه  ناریا  رد  دوجوم  ياههاگترایز  زا  يرایسب  هک  دنا  هدرک  اعّدا  نیفلاخم ،  زا  یخرب   . 7
چیه اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  دور  یم  لاـمتحا  اـی  دـنا و  هدومن  اـنب  ار  اـهنآ  یطارفا  ِناناملـسم  اـی  مالـسا و  نیدـناعم  زا  یخرب  هک  دور 

!؟  تسا نوفدم  اجنآ  رد  يداع  صخش  کی  ای  تسا و  هدشن  نفد  یّصاخ  صخش 

هک میدقتعم  یلو  مینک ،  یمن  یفن  دـص  رد  دـص  ار  لامتحا  نیا  ام  هچ  رگا  تسا و  لامتحا  کی  اهنت  نیا  مییوگ :  یم  باوج  رد  ام 
دوجو هعقاو  لصا  هک  دوش  یمن  نآ  رب  لیلد  یخیرات  دنـس  ندوبن  هشیمه  دـشاب و  یفتنم  ًالـصا  دـیاش  فیعـض و  رایـسب  لامتحا  نیا 

اهنآ دروم  رد  يا  هتشون  هک  دنچ  ره   ) هسّدقم نکاما  نیا  یخیرات  دنـس  نیرتمهم  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  نآ  رب  هوالع  تسا .  هتـشادن 
هک تسا  هدوبن  هنوگنیا  دـنا و  هدوب  هشیمه  یخیرات  فلتخم  ياه  هرود  رد  هکراـبم  ياـهانب  نیا  هک  تسا  نیا  دـشاب ) هتـشادن  دوجو 

دشاب و هدش  فورعم  هقطنم  نآ  یلاها  نایم  رد  یناهگان  تروصب 
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کی رد  ناناملسم ،  راظنا  مومع  نایم  رد  هک  تسا  دیعب  دنا و  هدومن  میکحت  ار  انب  نآ  دنـس  قطانم  نآ  نامدرم  لسن  هب  لسن  عقاو  رد 
تمـس هب  ار  مدرم  دنهدب و  هولج  هاگترایز  ار  یناکم  یخیرات ،  دهاش  چیه  نودب  دـنناوتب  یناسک  ای  یـسک و  ّصاخ ،  یخیرات  ههرب 

 . دنهد قوس  نآ 

ياه ّتین  تسا  ّمهم  نایم  نیا  رد  هک  هچنآ  دشاب ،  یقاب  دوخ  ّدـح  نیرت  فیعـض  رد  لامتحا  نیا  دـنچ  ره  هکنیا ،  نآ  زا  نیرتمهم  و 
هب ناکم  نیا  هک  رواب  نیا  اب  كاپ و  ياهتّین  اب  ناناملـسم  هک  نیمه  دنز و  یم  ار  لّوا  فرح  هک  تسا  نمؤم  ناملـسم و  نارئاز  كاپ 

ریاـس نوـچمه  تسا و  یفاـک  دـنزادرپ  یم  اـجنآ  تراـیز  هب  دـنور و  یم  اـجنآ  هب  تسا  بـستنم  تیـالو  تّوـبن و  ياـهلگ  زا  یلگ 
 . دش دنهاوخ  دنم  هرهب  نآ  تبثم  تاریثأت  زا  اههاگترایز 

میتسه دهاش  ام  هک  تسا  نیا  اه  هدازماما  زا  یخرب  ندوب  یگتخاس  ياه  هناشن  زا  یکی  هک :  دـنیوگب  نیفلاخم  زا  يا  هّدـع  دـیاش   . 8
رد هدازماما  دنچ  لاثم  ناونع  هب  دنتسه ،  بستنم  ّصاخ  مسا  کی  هب  یگمه  ناکم ،  کی  رد  دّدعتم  هدازماما  ای  ربق و  دنچ  یهاگ  هک 

!؟  مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  دنتسه  بستنم  یگمه  هک  دنتسه  بنیز  ای  همطاف و  ياهمان  هب  ناریا 

اهنآ باستنا  رد  یلو  دنـشاب ،  یعقاو  زین  اهنآ  همه  هک  دنـشاب  مسا  کی  هب  هدازماما  دنچ  هک  دراد  لامتحا  ًالّوا  میئوگ : یم  باوج  رد 
 . دنک یمن  اهنآ  ندوب  یگتخاس  رب  تلالد  ناونع  چیه  هب  هلأسم  نیا  دریگب و  تروص  هابتشا 
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ای هون و  ًالثم  یکی  نآ  تسا و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دنزرف  ًالثم  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  نینچ  نیا  هّیضق  دراوم  زا  يرایسب  رد  ایناثو 
 . درادن یتافانم  برع  ماوقا  ياهیراذگمان  فرع  اب  نیا  ترضح و  نآ  رترود  هداون 

اب ار  اهنآ  هک  دنا  هتشاد  ّصاخ  مسا  کی  هب  رسپ  ای  رتخد و  دنچ  ّصاخ  ماما  کی  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هّیضق  دراوم  زا  یخرب  رد  ای  و 
موسرم نامز  نآ  بارعا  نایم  رد  هکنانچ  دـنا ،  هدومن  یم  صخـشم  ربکا » طسوا و  رغـصا و   » ای و  يربک » یطـسو ، يرغـص ،  » باـقلا

ربکا یلع  طسوا و  یلع  رغصا ،  یلع  هک  دنا  هتشاد  یلع  مان  هب  دنزرف  هس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینزان  دوجو  هکنانچ  تسا و  هدوب 
مالسلا هیلع  مظاک  ماما  لاح  حرـش  رد  هعلاطم  اب  ای  ...و و  يرغـص ،  همطاف  يربک ،  همطاف  ياهمان  هب  رتخد  دنچ  ای  دندوب و  هتفرگ  مان 

هک دنا  هتـشاد  هریغ  همطاف و  ياهمان  هب  رگید  رتخد  دنچ  بنیز و  ياهمان  هب  رتخد  دـنچ  زین  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هدـیمهف  نینچ 
 . تسا هدش  رکذ  یخیرات  عبانم  رد  اهنآ  زا  کی  ره  ربق 

ناناملسم داّحتا  تیالو ،  اب  قاثیم  دهع و  دیدجت  گرم ،  دای  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  هرطاخ و  دای و  نتـشاد  هگن  هدنز   . 9
هک دراد  لابند  هب  یمالـسا  عماوج  رد  ار  لـیبق  نیا  زا  يراـثآ  و  نطاـب ،  هیفـصت  يروابادـخ و  ّتیونعم و  هیحور  تیوقت  ناـنمؤم ،  و 

هنوگنیا دنور و  یم  رامش  هب  تعیرش  مالسا و  ناگرزب  روبق  ترایز  مهم  ياه  هفسلف  اهتمکح و  هلمج  زا  یگمه 
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 . دنوش هصالخ  رهاوظ  نیمه  رد  طقف  هک  تسین 

هیحان زا  هک  یتاماّهتا  ّدر  رد  دوخ  تاـنایب  زا  يا  هشوگ  رد  هعیـش ،  گرزب  رّـسفم  نآ  هللا ،  همحر  یئاـبطابط  همّـالع  موحرم  هکناـنچ 
 : دیامرف یم  تسا  هدش  حرطم  نیفلاخم  زا  یخرب 

هدش بیغرت  ضیرحت و  دروم  هدیسر و  توبث  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترایز  ّتیبولطم 
هنوگچ دراذگ و  یم  نادنموزرآ  لد  رد  قیمع  یحور  رثا  هچ  نید  يایلوا  ربارب  رد  ندـیناسر  مه  هب  روضح  هک  تسا  نشور  تسا و 

یتسدمه رظن و  تدحو  هنوگچ  دهد و  یم  ناشن  لماک  رهظم  کی  رد  دوخ  هولج  نیرت  باّذـج  اب  ار  تقیقح  ّقح و  لاثم  یب  لامج 
نانآ مارتحا  میظعت و  رد  نایعیـش ]  ] رگا ...دروآ  یم  دوجوب  ...دیفـس  هایـس و  درم و  نز و  زا  ار  مدرم  تاقبط  نایم  رد  یناتـسادمه  و 

تدارا ّتبحم و  همزال  دنسوب ،  یم  ار  نانآ  ناتسآ  ای  حیرض  ای  ربق  رگا  دنشوک و  یم  ییادخ  راثآ  رئاعش و  میظعت  رد  دنـشوک ،  یم 
هب میرک  نآرق  رد  دریگب و  رارق  ینید  ضئارف  زا  یکی  ناونع ] هب   ] تّوبن نادـناخ  ّتبحم  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنروآ و  یم  اج  هب  ار 

(244 ص 241 _  ج 1 ،  اهشسرپ ،  تالاقم و  ( !؟ ددرگ عونمم  نآ  راثآ  یلو  دوش ،  حیرصت  نآ 

!« ددم یلع  ای  »
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ذخآم عبانم و 

 . هللا همحر  هلولوق  نبا  تارایزلا :  لماک   . 1

 . هللا همحر  یسوط  خیش  دّجهتملا :  حابصم   . 2

 . هللا همحر  دیفم  خیش  رازملا :  . 3
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( اعد سامتلا  () ددم یلع  ای  )
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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